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O caos, se o Pedro 
me permite plagiar!
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O Governo concedeu um prazo de dois anos para o Canídromo 
encerrar ou mudar de local e melhorar as condições dos ani-
mais, bem como respeitar os planos urbanísticos. O presidente 
da ANIMA interpreta a decisão como um “beijo da morte”, por 

entender que, por um lado, não há outro espaço para as cor-
ridas de galgos e, por outro, o Canídromo deixará de receber 
cães do último fornecedor disponível, a Irlanda.

Canídromo tem dois anos
para fechar ou mudar de sítio

Novo Macau vai eleger 
nova direcção a pensar
nas legislativas de 2017 
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Cicilistas “convidados”
a inverter a marcha
no meio de canteiro 

Dinâmica e interactividade
no Museu do Grande Prémio

USJ planeia oferecer
programa de mestrado 
na área do Direito 
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Fundação Macau refuta
acusações de falta
de transparência
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FC Porto desiste 
do campeonato
da “Bolinha”
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Fuga de capitais 
“abrandou bastante”
na China Continental
A fuga de milhares de milhões 
de dólares para fora da China 
“abrandou bastante” no segundo 
trimestre deste ano, mostram esta-
tísticas oficiais ontem divulgadas, 
e apesar da desvalorização nos úl-
timos meses do yuan. “A saída de 
capital abrandou gradualmente”, 
afirmou Wang Chunying, porta-
-voz da Administração Estatal de 
Divisas Estrangeiras da China. 
Os dados revelam que os bancos 
chineses venderam mais 49 mil 
milhões de dólares, do que o que 
receberam, em moeda estrangei-
ra, entre Abril e Junho. Trata-se de 
uma “redução acentuada”, face 
ao diferencial de 124,8 mil mi-
lhões de dólares, registado entre 
Janeiro e Março, apontou Wang. 
Os dados mensais são ainda mais 
evidentes: em Junho, apenas 12,8 
mil milhões de dólares deixaram 
o país, um valor muito inferior 
aos 54,4 mil milhões registados 
em Janeiro.

O fim anunciado
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Envolvendo
os macaenses: 

Religação
e Descoberta

Roy Eric Xavier
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